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Emlékzászló az 50-ik 
évfordulóra

Sokat törtem a fejem, hogy mi képviselné 
legjobban a Victoriában, - de leginkább itt 
Melboumeben - az ötven éve emigrációban élő 
magyarokat.

Sok sok magyar 
szervezet, egyesület alakult és 
működött az elmúlt ötven év 
alatt. Vallási, társadalmi, sport 
és kulturális csoportok mind 
megegyeztek abban, hogy az 
itt élő magyar társadalmat 
összefogva, tovább vigye 
hovatartozásunk eszméit. Az 
idő múlásával természetesen 
ezek a szervezetek is 
változtak. 1956 után a 
Melboume-i olimpia és az itt 
maradt sportolók révén sok 
magyar sportegyesület alakult.
A művészi vonalon a magyar 
néptánc csoportok működtek 
nagy eredménnyel. De ezek 
mellett a vallási képviseletek 
és társadalmi szervezetek 
adták meg Melboumei magyarságnak az irányt a 
járható jövő felé.

Ezek közül a szervezetek közül már több 
a feledésbe ment, csak a nevük és a fennmaradt 
jelvényeik hirdetik volt létezésüket. A nagyobb 
szervezetek még ma is élnek és tovább viszik

magyar emigrációnk életét. Nevük és jelvényeik 
felismerhetők, a tagság büszke erre nagyon.

Ez a felismerés hozta az elgondolást, 
hogy mi is volt az, ami teljes 
mértékben jellegzetes volt az 56-os 
forradalomra. A zászló. A Corvin- 
köz zászlaja, a piros, fehér zöld 
zászló, amiből a címer ki volt 
szakítva. Az a zászló, amelyért 
annyi sok fiatal srác elvesztette 
életét, harcolva a magyar 
szabadságért.

A jelképes zászló lesz az 
alapja megemlékezésünknek. Az 
emlékzászló egyik oldala a Corvin- 
közi zászló mása lesz. A másik 
oldala a Melbourne ötven éves 
emigrációját fogja képviselni. Az 
1848-as szabadságharcok mintájára 
készült fehér alapon lévő piros és 
zöld háromszögekkel szegélyezett 
zászlóra az itt működött és működő 
magyar egyesületek címerei és 
nevei lesznek kivarrva. A zászló 

sarkába a „Victorian Coat o f Arms” lesz 
beillesztve, - tisztelet jegyéül, ahol mind ez 
történhetett az elmúlt ötven év alatt. Köszönet 
minden szervezetnek, egyesületnek, akik 
támogatták ezt a kezdeményezést.

Szeverényi László
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Visszapillantás (folytatás)

Szent István címerül kétágú keresztet 
kap.
Béla idősebbik fia, Imre (1196- 
1204) más ugyancsak pajzsra 
helyezett-jelvénnyel kísérletezik, 
de fiatalabbik fia, II. András 
király (1205-1235) bár 
pecsétjein bátya jelvényeit 
követi-ismét szerepelteti a kettős 
keresztes címerpajzsot egyes 

pénzein. Az ő fia, IV. Béla (1235-1270) pecsétjein 
pajzsra emelte. Az ezüst kettős kereszt így önállóan 
vagy más mesteralakokkal, címerképekkel egyesítve 
címerévé vált a magyar királyi pecséteknek, de 
pénzeken és miniatúrákon is használták. A későbbi 
dinasztiák sem hagyták el, sőt a magyar köztársasági 
címernek is alkotóeleme maradt.

Komoly problémát jelentett a kutatóknak, mit 
szimbolizált II. Béla a kettős kereszt jelvényként való 
felvételével. Sajnos, nincsen olyan forrásunk, amely 
erre egyértelmű magyarázatot adna, így a kutatók 
egymástól eltérő gondolatmenetekkel kísérleteznek. A 
múlt században az ébredető szlovák nemzeti öntudat 
korai képviselői azt az elméletet dolgozták ki, hogy a 
kettős kereszt voltaképpen а IX. század két nagy 
apostolának, Cirillnek és Metódnak a jelvénye lett 
volna, s az ő nagy-morvaországi tevékenységük 
nyomaként került bele a magyar királyok címerébe. 
Bár elméletüket semmi sem bizonyítja, s már a 
második világháborút megelőzően cseh és magyar 
heraldikusok egyaránt megcáfolták, a szlovákok 
körében még ma is többen vallják.

Van kutatónk, aki az említett Monoma-chos 
koronára és Imre herceg lysagorai ereklyeadományára 
hivatkozva feltételezi, hogy olyan erős hagyományok 
alakultak ki Magyarországon, melyek a kereszt 
tiszteletét a hazai szentektől, illetve ereklyéből 
eredeztették. Tudjuk, hogy II. Géza királyunk (1141- 
1162) keleti hadjárata egy „nagy erejű” keresztet vitt 
magával, amelyre Vlagyimir halicsi fejedelemnek 
1151-ben esküt kellett tennie. A krónikás megszegte 
esküjét, majd hamarosan meghalt. Halálát a kereszt 
erejének tulajdonítja a krónikás, ami utalás a 
keresztben elhelyezett ereklyére. Ehhez járulhatott az 
a nézet, amely Krisztus keresztjének, mint ereklyének, 
illetve e kereszt egy darabjának a bizánci kereszt 
jelvénnyel való kapcsolatát bizonyította, így érthető 
lenne, hogyan vállhatott a kettős kereszt császár s 
innen III. Béla jelvényévé.

A magyar államcímer történetének feldolgozója, 
Kumorovitz L. Bemárt azonban már sokkal 
valószínűbbnek látszó magyarázatot ajánl. Szerinte a 
Bizáncban nevelkedett III. Béla elsősorban nem 
egyházi szimbólumként vette fel a jelvényt, hanem a 
bizánci császárok szokását utánozta. Használhatta már 
a bizánci udvarban is, s mint magyar király is 
ragaszkodott hozzá, s a kettős keresztes címerrel a 
magyar király hatalmát a bizánci császári hatalom 
mellé állította. Nagyon nehéz e kérdésben állást 
foglalni. Könnyen lehet, hogy a két elmélet kiegészíti 
egymást, amennyiben a kereszttel kapcsolatos 
ereklyehagyományok, szenttisztelet befolyásolhatták 
Bélát a jelvény választásában. Más magyarázat nem 
zárható ki. A kettős keresztnek bizánci császárra 
emlékeztető szimbolikája azonban semmiképpen nem 
lehetett hosszú életű, s eredetével kapcsolatban már a 
középkorban más magyarázat alakult ki. Amikr a 
XVI. Század elején Webőczy István összefoglalta a 
magyarországi szokásjogot Hármas-könyvében, Szent 
István királyunknak a Hartvik-féle legendában 
olvasható életrajzát felhasználva, úgy vélekedett 
keresztet István a keresztény egyház szervezésekor a 
pápától kapta, mint apostoli keresztet. Ez persze 
tévedés. Szent Istvánnak nem kellett keresztet kérnie 
és kapnia a pápától, ő maga is felvehette és 
használhatta -  az egyes-keresztet -  keresztény 
királysága jelvényeként.

Mindazonáltal a kettős keresztben hosszú 
évszázadokon a magyar királyság keresztény voltának 
a jelképét látták. Emellett egy ideig erősen élhetett a 
kettős kereszt ereklye kultusza is. V. István (1270- 
1272) pecsétjén a kereszt alsó szárkereszteződésén 
ugyanis egy töviskoronát jelképező karika figyelhető 
meg, s a pecsét köriratának szövege: „A korona és a 
kereszt legyen a pecsét ereje”. Töviskorona-ábrázolás 
látható II. András (1290-1301) egyik 
pecsétábrázolásának a címerpajzsba helyezett kettős 
keresztjén is. A Krisztus keresztjére utaló motívumok 
itt egyértelműek. Ne feledjük, a töviskorona tisztelete 
a szent keresztével együtt másutt is megtalálható:

Franciaországban IX. Lajos (1226-1270) alatt a 
ma is a turisták százezrei által csodált Sainrte- 
Chapelle építésében érte el tetőpontját. Van olyan 
kutatónk is, aki a magyar királyi korona Gézát 
ábrázoló lemezének királyunk jobbjában tartott 
jelvényt is töviskorona ereklyével megerősített 
keresztnek véli. Ha ez az állítás bebizonyosodik, 
érdekes további szempontokat vethet fel a 
kettőskereszt-jelvény magyarországi előtörténetéhez.

Forrás: Széchenyi Könyvtár, Budapest.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Emuolai -  Ui gyógyír a palettán
Az Ausztráliában őshonos futómadár, az EMU 
bebizonyította, hogy nem csupán egzotikus, 
hanem sokoldalú mezőgazdasági haszonállat is. 
А XXI. Század pulykájának is nevezett madarat 
már hazánkban is tenyésztik. -  és öt értékes 
termékével -  hús, zsír, toll, tojás, bőr -  egyre 
jobban beépül a magyar mezőgazdaságba.

Az emuzsírból nyerhető emuolaj -  természetes 
anyagként -  jól hasznosítható az élelmiszer -  és a 
kozmetikai iparban, valamint a masszázterápiában. 
Az emu hátán lévő és a testét körülvevő vastag 
zsírrétegből kiolvasztott, többszörösen leszűrt, tiszta 
olaj 30 C. körüli hőmérsékleten csaknem folyékony, 
ezért nevezik emuolajnak. Tartalmaz omega-3 és 
omega-6 zsírsavat, így fogyasztása jó hatású az 
oxigénátadás, a hemoglobin-termelés és a tápanyagok 
sejthártyán keresztül történő szabályozása 
szempontjából. Továbbá jó hatással van a vérnyomás, 
a véralvadás, a gyulladás, a testhőmérséklet és más 
testi funkciók szabályozására. Jelentősen lecsökkentik 
a kimerültség utáni felépülés időtartamát. Az emuolaj 
testünk szinte valamennyi életműködésében szerepet 
játszhat, segítségével a teljes emberi szervezet 
kezelhető.
Emuolaj a kozmetikai iparban
Igazi érdeklődés csak a közelmúltban mutatkozott az 
emuolaj iránt. Számos tudományos megfigyelés, sok 
neves szakember foglalkozott vele, kutatásokkal 
támasztották alá régóta ismert gyógyító hatását, és 
eddig ismeretien tulajdonságait fedezték fel, amelyek 
jótékony hatással lehetnek egészséges és beteg 
szervezetre egyaránt -  mondja Rigó Tibor, a Monet 
2000 Kft. „marketingmenedzsere”. A cég a saját 
emufarmján előállított emuolajból készült számos 
kozmetikumot forgalmaz, mind a hazai, mind a 
nemzetközi piacon. Minden készítmény természetes 
zsiradékot tartalmaz, így bőrt nem irritálja, nem teszi 
zsírossá, véd a kiszáradás ellen. Összetételénél fogva 
mélyen behatol a bőrbe, azonban nem tömíti el a 
pólusokat, nem okoz mitesszereket.

Hidratáló képessége elhalványítja a másfoltokat, 
az öregedő bőrt vastagítja, fiatalítja, idős korban 
csökkenti a ráncokat, rugalmasabbá teszi a bőrt. 
Készítenek belőle szappanokat, ránctalanító krémeket, 
samponokat. Kéz-és testápoló krémekben főként 
lágyító hatását használják fel.

Az emuolaj kondicionálja a bőrt, az olajban lévő 
zsírsavak felszívódnak és azokra a helyekre jutnak el, 
ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A bőrbe 
masszírozva fokozza a vérkeringést, serkenti az 
anyagcserét, segíti a gyógyulást.
Emuolaj a gyógyászatban 
Sokoldalú gyógyhatása miatt az élet olajának, az 
amerikaiak csodálatos olajnak nevezik. Az emuolaj 
baktérium- és mikrobaölő, gyulladás-gátló, nyugtatja, 
puhítja a bőrt. Súlyos égési sérüléseknél is jól bevált: 
helyreállítja a szövetek elveszített rugalmasságát. 
Hatásos ízületi és izomfájdalmakra, csökkenti az 
izmok feszültségét a háton és a nyakon. Sebek 
gyógyítására is alkalmas, nyílt sebbe is cseppenthető, 
sportolás okozta húzódás, rándulás, rovarcsípés, 
pikkelysömör, ekcéma, terhességi hegek gyógyítása, 
rákbetegeken akemoterápia és röntgenbesugárzás 
okozta égési sérülések, rezes bőr, halbőrűség, sok 
ízületi gyulladás kezelésére is kiváló. Erősíti a száraz, 
töredezett hajvégeket, kopaszság, hajhullás ellen is 
használható. Jól bevált a kivörösödött bébipopsik 
kezelésében is. Mivel az emuolaj természetes anyag 
használata semmilyen kockázattal nem jár, és 
semmilyen kellemetlen mellékhatást nem okoz. Jó 
hír, hogy nemsokára megjelenik a szájon át szedhető, 
emuolaj-kapszula, ami a „krón” betegség (krónikus 
vékonybélgyulladás) és az IBD (gyulladásos 
bélbetegség) kellemetlen tüneteinek enyhítésére 
szolgál majd. Pásztor Csilla
Megjelent a „Szépségmagazin” 2006 júliusi számában 

(Interneten: \y yy \\_ szepseumaua/in hu)

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730
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MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.
MAGYAR ELNÖKE LEHET AZ 

EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK
ha George PATAKI, New York kormányzója 

indul a választásokon 2006-ban
George Pataki republikánus jelöltként indulhat a 
következő elnökválasztáson. Legalább is megfigyelők 
ezt vonták le a New York-i kormányzó évértékelő 
beszédéből. Erre utalt többek között az is, hogy a 
kormányzó inkább a nemzethez szólt, mint New York 
állam lakóihoz, beszéde sokak szerint felért egy 
kampánynyitó monológgal.

Pataki, az apai ágon magyar származású 
politikus ezúttal az adócsökkenés, a gazdaság 
élénkítése és az erőszakos bűncselekmények 
szigorúbb büntetése mellett kihangsúlyozta a 
megújuló energiaforrások fontosságát. A 2008-as 
elnökválasztás lehetséges indulói között felvetődött 
New York város volt polgármesterének, Rudolph 
Giulianinak és az állam jelenlegi szenátorának, 
Hillary Clintonnak a neve is. Harmadikként 
csatlakozhat hozzájuk George Pataki kormányzó, aki 
1994 óta először tartott évértékelő beszédet úgy az 
állami törvényhozás előtt, hogy mindenki tisztában 
volt vele: kormányzóként jövőre már nem indul újra.

A következő kormányzóválasztás 2006-ban, a 
következő elnökválasztás 2008-ban lesz. Pataki 
állítólag három lehetőséget fontolgat: 2006-ban indul 
a negyedik kormányzói megbízatásért, vagy esetleg 
szenátusi mandátumért száll harcba Hillary Rodham 
Clinton szenátomő ellen, vagy pedig a két évet az 
elnökválasztásra való felkészülésre használja ki. Meg 
nem erősített források szerint, az utóbbi a 
valószínűbb, ami nagyon izgalmas lehet az amerikai 
magyarok számára!

Pataki 1994-bne a híres Mario Cuomót győzte 
le, aki 12 éven át töltötte be a kormányzói tisztséget. 
A mérsékelt republikánusok közé tartozó Pataki 
kétszer is újraválasztották egy olyan államban, ahol a 
demokrata párti szavazók vannak többségben. New 
York állam kormányzói közül egyébként eddig 
csupán Theodore Roosvelt került be a Fehér Házba.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét - 
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül?

KÉRDEZZ MEG MINKET - bizalommal, 
minden kötöttség nélkül - mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus-'ri'a11homeloans.com au

A L L  H o m e  L o a n s

ABN 18 066 912 721
Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 

www.allhomeloans.com.au 
167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108. 

__________ Phone: (03) 9855 9266___________

A kőszikla - a neolitikus magyar 
nyelvről

Dr. Horkovics-Kováts János
Részlet a Nemzeti Hírháló tudósításából (folytatás)

De hagyjuk a politikát és nézzük a közvetlen nyugati 
szomszédjainkat, az Osztrákokat és Bajorokat. A 
Bajorok magukat „Bajovároknak” nevezik. Miből 
ered ez a szó? Hát a testvér kelta bajókból és a testvér 
avar keverékből. Csak később lettek belőlük a 
germánok által leigázott bajorok és osztrákok.

A déli szomszédaink az Olaszok, elődjeinek 
többségét éppen az Etruszkok teszik ki, akik 
megalapították gyönyörű fővárosukat - Rómát. 
Ezeknek az imperiális politikájuk következtében 
alakultak ki az úgynevezett modem (?) európai 
nyelvek, mint a spanyol, portugál, francia, angol de 
maga az olasz is.

Van az emberiségnek egy veleszületett 
tulajdonsága, mégpedig az, hogy testvért, családját, 
nemzetét előnyben részesíti. De ez a tulajdonság 
erősen követhető az állatvilág legkülönbözőbb

http://www.allhomeloans.com.au
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vonalán is. Hát használjuk végre ki ezt a tulajdonságot 
és egyszer bátran döbbentsünk rá világszerte 
testvéreinket a család hovatartozásukról. A testvéri 
szeretet biztos nem fog kárára válni az emberiségnek.

Varga Csaba, az általam nem eléggé dicsért 
műveiben, gyönyörűen rávilágít a különböző nyelvek 
szópárhuzamainak statisztikai jelentőségére. Ugyanis 
pontos számításokkal bizonyítja, hogy két nyelvben 
két ugyanolyan szó azonos értelemmel, milyen 
elenyésző valószínűséggel fordulhat csupán elő, 
amennyiben a két nép nem élt egymás mellett, illetve 
nem azonos gyökerű.

Na mos én végigfutok egy pár nyelven és nem 
csak egy pár szópárhuzamot fogok felállítani, hanem 
szavak seregeit. Legyen mindegyikből, mondjuk 
kilencven a papíron való elférhetőség miatt. A többit 
megtalálja az érdeklődő megfelelő könyvekben. 
Ehhez kívánok Önöknek jó ráeszmélést és gyönyört a 
testvéreink nyelveinek tanulmányozásában.

A felsorolt szópárhuzamok: magyar-kelta, 
magyar-ujgur, magyar-sumér, magyar-szanszkrit, 
magyar-ógörög, magyar-latin, magyar-mongol, de 
lehetne folytatni a magyar-török a magyar-baszk, 
magyar-örmény, stb. nyelvekkel. Az 
összehasonlítások örömét ezúton másnak is 
meghagyom. A szavak egy része „fonetikusan” van 
leírva. Az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek.

Kelta -  Magyar
Fair-Vár mar-már pacáil-pakol
Fear-férfi mír-morzsa puiciúil-pokol 
Flar-ferdít rinc-ringat faichill-figyel 
Fuarán-fúrás rionn-róni faigh-fog
Mair-marad fiuch-fo imigh-megy
Mart-marha borr-forr cabhall-kabát 
Fual-folyás leian-leány gean-gyám
Fuileadan-(folyó) véredény furán-fürás 
Maille-mellé fiar-ferdít maze-mező
Moal-málé maigh-magyaráz mez-méz 
Pus-pusmog sann-szán ban-banya

Bat-bot seáp-csap bain-bánya
Gabh-kap séimhigh-simít bénaid-bánt
Bogán-góbé seinn-zene meth-metél
Acaoineadh-könnyes naudhu-nádor
Égen-igény feadail-fíityül dám-támasz
Ceann-kán,főnök fid-fa eadan-edény
Cuan-kanyar tapa-tapog tonn-tenger
Cunús-gonosz mínigh-mond nemed-menedék 
Sábh-szab mná-nő fonn-vonz

Ludar-lódul caor-kerek,kő cuaolle-kalló 
Imigh-megy car-kerék koll-kallódik 
Iarr-jár carr-karéj yar-jérce
Tar-tér call-kell cath-csata
Corraigh-kerül grom-korom cóitin-kötény 
Sith-siet coir-kár tóch-tőke 
Fuadar-fűt corróg-forog tóg-tákol 
Rith-rajt cur-kör ceawch-csuk
Tanaigh-tűnik cealg-csalik chich-csecse 
Achair-akar chell-csel dúidin-duda

(folytatás a okóberi Kisújságban)

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
Figyelem! A Komputer Klub 2006. Szeptember 4- 
én tartja évi közgyűlését, melyre minden tag 
megjelenését kérjük.
A Klub 2006-ban tovább folytatja működését. Az 
összejövetelek ismét minden hónap első és harmadik 
hétfőjén, továbbra is este 7:30-töl - 9:30-ig a 
Magyar Központban - az esetleges változásokat a 
Kisújságban közöljük. Az államilag támogatott "My 
Connected Community" mozgalom körüli zavarok 
tisztázódtak, és így rövid időn belül elkezdődik az 
Idős Klubok kiküldötteinek tanítása. Személyes 
értesítést kap minden Klub jelöltje, a tanfolyamokról, 
(dátum és időpont) -  be kell hozni a késést az 
elhúzódott kezdés miatt.
Ismét elkezdődik majd a „Hang és a Komputer” 
ismertetése, új lehetőség áll rendelkezésünkre a 
hanglemezről CD-re való hangrögzítés lehetőségeire.

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.
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Polgár Lajos, a hűség embere... 
1917-2006.

Polgár Lajos 1917-ben született Debrecenben. Ott 
végezte tanulmányait, a Jog és Államtudomány 
szakon szerzett végzettséget, a Tisza István 
T udományegyetemen.
Katonai szolgálata és politikai nézete miatt 
száműzetésbe került, először Franciaországba, - ahol 
házasságot kötött -  majd 1949-ben Ausztráliába 
vándorolt ki. Nyugat-Ausztráliában eltöltött, kezdeti 
nehézségekkel telt évei után, - akkor már két 
gyermekével, feleségével -  Melboume-be költözött. 
Megérkezésük után, Polgár Lajos és felesége Elza 
néni bekapcsolódtak a helyi magyar-életbe. 
Mindkettőjük a Rákóczi Egyesület alapító tagja lett. 
Elza-néni, a Magyar Cserkész Kerület aktív támogató 
tagja lett, és a két gyermek, Lajos és Ildikó is 
bekapcsolódtak a cserkészetbe.

Polgár Lajos a Melboume-i magyar világ egyik 
vezető személyisége lett, - ez a Melboume-i magyar 
Központ létrehozásában és karban-tarásában érte el 
csúcspontját. Egy régebbi megemlékezés, így 
vélekedett róla: „A Magyar Központban rend és 
tisztaság van, - fűben, fában, virágban, elsepert 
utakban az ő kezét dicséri. Minden héten, minden

napon, minden évben. A közös örömmel felhúzott 
épületekben, tudjuk, kezdettől fogva ott volt építő 
keze. De a továbbvivés, a teremtett Központ 
éltetésének szürke hétköznapjaiban hűségével 
törhetetlenül ott maradt a jelenben is. Dolgos kitartást 
látva, sokszor évtizedekkel fiatalabbak restelkednek, 
mert nem tudnak nyomába lépni. Úgy viseli gondját 
Lajos a közösségnek, olyan akarással, mintha a magáé 
lenne. Talán még jobban is”.

Polgár Lajos nem csak a külső munkákban vette 
ki a részét. Szellemi munkássága is a magyarság 
érdekeit szolgálta. Alapító tagja volt a Turáni 
Történelmi és Kulturális Szövetségnek, Turáni 
Fesztiválokat rendezett, majd 1978-ban a Szent 
László Rend tagjává avatták, a magyarságért végzett 
munkájáért.

A Melboume-ben megjelent heti magyar újság a 
Magyar Élet Krónikás volt sok éven át. Mindenki 
tennészetesnek vette ezt, hogy hétről hétre 
megjelentek Lajos-bácsi jelentései a Központ 
fontosabb eseményeiről. Nem volt ez kis 
teljesítmény, de ő ezt is hűségesen vállalta. Minden 
Melboume-ben élő magyar köszönettel tartozik 
Polgár Lajosnak az ő „mindenes” szerepéért, amit 
vállalt és hűségesen végzett, élete végéig.

Nagy tiszteletet érdemel az, aki úgy élte életét, 
mint Polgár Lajos itt Melboume-ben. Hűséges volt a 
magyarokhoz, felebarátaihoz, hitéhez és a 
közösséghez, ahová tartozott.
Emléke örökké élni fog, nem csak a Melboume-i, 
magyarok között, de mindenhol ahol magyar érzelmű 
emberek élnek a világon. Szerk.
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Deák Krisztina....
Bécsből Salzburg felé vitt a gyorsvonat, 

elhelyezkedve négyen ültünk a hatszemélyes 
fülkében. Angolul ment a diskurzus, egy amerikai 
fogorvos, egy svájci orvostanhallgató, egy helyi 
egyetemista és egy helybeli számviteli felügyelő 
között. Persze mondanom sem kell, hogy a VB után -  
és én is az ISBS konferenciára utazva -  sport volt a 
téma. Érdekes volt megfigyelni, hogy az európaiak is 
mennyire igyekeztek angolul kifejezni 
mondanivalójukat.

Két leányka nagy csomagokkal megjelentek az 
ajtóban és németül engedelmet kértek a két hely 
elfoglalására. Rövid idő múltán ők is bekapcsolódtak 
az angol beszélgetésbe, bocsánatot kérve, hogy ők 
nem beszélnek még jól angolul, de tanulják a nyelvet. 
Kérdésünkre, hogy mit cipelnek, elmondták, hogy 
sátrat és minden mást, ami két hét távol létre 
szükséges. „Turistázkodnak” a nyári szünet alatt -  
volta kérdésemre a válasz, és azt is elmondták, hogy a 
szüleik fedezték az útjukat a jó tanulmányi 
eredményeikért. Honnan jönnek? -  volt a következő 
kérdés; - Romániából, volt a felelet, - Kolozsváron 
élnek, de ők magyarok. Már majdnem megszólaltam, 
üdvözölni őket, amikor az az érzés fogott el, hogy ha 
tudják, hogy magyar vagyok talán másképp fordítják 
szavaikat, - és nem tudom meg az igazságot, - ezért 
megmaradtam Ausztráliából jött „idegennek”. 
Elmondták, hogy Krisztina Londonba, még barátnője 
Zürichbe megy ismerősökhöz. Krisztina elpanaszolta, 
hogy Bukarestbe kellett menni az angol vízumáért, és 
egy órán át faggatták, hogy miért megy Londonba, mi 
a célja az úttal és kivel találkozik - próbáltak olyan 
okokat kicsalni belőle, amire nem is gondolt, - ő csak 
a nyelv gyakorlása érdekében vette ezt a célt. 
Elmondta, hogy ő nyelvtanár szeretne lenni, főleg, 
hogy magyarul taníthassa tanítványait. A helyi 
körülményiről beszámolt és talán igazolás végett 
átnyújtotta nekem útlevelét. A román útlevél Deák 
Krisztina névre szólt -  és akkor láttam a bizonyítékot, 
amit én már nagyon régen tudtam, hogy nem egy írott 
„dokument” határozza meg, hogy ki lehet, és ki tartja 
magát magyarnak! Az ő érzése, amit őseitől örökölt, 
és tudatosan akarja tovább adni a jövő generációnak, 
minden elismerést, megérdemel. Tudom, hogy akarat 
ereje meg van hozzá, és sikerülni fog neki.

Amikor elbúcsúztunk, megígértem neki, hogy 
meglátogatom, ha arra járok. Kolozsvár nincs is olyan 
messze.

A vonat ment tovább, én meg Salzburg 
vonatállomásán kerestem a megígért vezetőket. 
Várakozás közben visszagondolva a hallottakra, 
bántam is meg nem is, hogy nem beszéltem magyarul 
velük, de eszembe jutott nagy királyunk Mátyás 
(Kolozsváron ismeretes) aki úgy járta az országot, 
hogy ne ismerjék fel, - úgy tudta felmérni, elfogadni 
az igazságot, ami az emberek szívében élt. Szerk.

C S A L A D F A -K E R E S E S
A családfáját kívánja-e megismerni és 

továbbadni az utódainak?
Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk 
(8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: 
Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 

kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat 
kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy 

lebonyolítása.
Bővebb felvilágosítás az Interneten: vav\y.galut.hu 

Levelezés: Galut KFT. 1148 Budapest, 
Adria sétány 8/e.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A B  A I  S Á N D O R
(Hungaroskülnet -tag) áfl rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

| FIZESSEN ELŐLAPUNKRA |
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on Tuesday 22 August 2006 
from 6.00pm to 8.00pm

Sir Redmond Barry Room
Level 46, 55 Collins Street, Melbourne
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DOKTOROK BANATA
- Mi van doktor úr, miért olyan bánatos? Csak nem 
beteg?
- Nem, dehogy... .Csak addig, amíg szabadságon 
voltam, a helyettes orvos meggyógyított minden jól 
fizető, pénzes betegemet!

“Ez a legújabb modellünk -  ha hülye 
kérdést adsz fel neki, azonnal nevet!”

2006
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1. 
Egyed napja. 

Szeptember 8. 
Kisasszony napja. 

Szeptember 29. 
Szent Mihály 

főangyal napja. A 
magyar gazdasági év 

őszi fordulója. A 
kalendáriumi 

mondóka ezt ír ja 
róla: Mihály napján, 

hogyha dördül, jó 
ősz után nagy tél 

gördül. Ha sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted 
a  szánkát.

ÜZLET AZ ÜZLET
A tanító néni azt kérdezi az iskolában

IGAZ MONDÁS
Egy hölgy beállít a bőrgyógyászhoz, és megkérdezi a 
doktort:
- Doktor úr, igaz az, hogy az uborkaléttől elpusztul a 
szeplő?
- Igaz, de csak egyetlen esetben.
- Éspedig?

- Gyerekek, ki tud mondani nekem igazi hősöket? Aki 
jót mond, kap egy csokoládét.
Pistike jelentkezik: - Hunyadi János.
- Jól van, Pistike! Tessék itt a csokoládé.
Pistike visszamegy a helyére, kivesz a pádból egy 
fényképet, és azt mondja: - ne haragudj Superman, 
de az üzlet az üzlet....

MÚLIK AZ IDŐ
- Nézd, Pistám -  mondja a szépasszony a 
vőlegényének -, most már jó pár éve a 
menyasszonyod vagyok, igazán ideje lenne, hogy 
elvegyél feleségül.
- Igazad van, kisszívem, csakhogy egy kis baj van.
- Most már nem vagy hozzám elég fiatal.

UGYAN ABBAN AZ ISKOLÁBAN
Földrajz órán meséli a tanító néni: - ugyebár a képen 
is láthatjátok, a New York-i szabadságszobor egyik 
kezében könyvet tart a másikban fáklyát.
- Ki tudja megmondani, mit jelképez, és miért van a 
kezében a fáklya? Tessék, Móricka!
- Csak azt, hogy sötétben is tudjon olvasni.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2006. SZEPTEMBERI NAPTÁR.

Szeptember 3. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Szeptember 10. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Szeptember 17. Vasárnap
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
utána -12 órakor Regnum Szövetkezet Ebédje. 

Szeptember 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
Klub-nap, (ebéd a Soeial-ban)____________

A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club 

IGAZGATÓI
Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 

honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA
Szeptember 24.-én déli 12 órakor

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság, a jó hangulatról a 

DUNA ZENEKAR gondoskodnak.
A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
MINDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.
A Klub Szeptember 5-én és 19-én 
tartja összejöveteleit a Melbournei 
Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantirna. 3152.
Augusztus hónapban a hidegek ellenére is 
a tavasz hírnökei jelentkeztek. A 
kertekben egyes korai gyümölcsfák virágba borultak. 
Másoknak a rügye duzzadásnak indult, tehát az idő 
kerekét forgásában megállítani nem lehet. Voltak 
hideg napjaink a klubtalálkozókon, de a Központ 
Igazgatósága dolgozott a helyzet javításán, így most 
már a fázósabbak is teljes kényelemben érezhetik 
magukat.

Egy kései hírrel jelentkezem: Bacsa Nórát 
üdvözöltük a vezetőség körében, mint a Klub 
könyvelője fog működni. Nem kis feladat egy ilyen 
nagy létszámú tagságnak minden hivatalos 
intézkedést pontosan vezetni, rendben tartani. 
Ugyancsak köszöntjük Nagy Nusikát a bizottság 
körében. Örömmel láttuk viszont pénztárosunkat, 
Harkó Lacit, aki három hónapot az európai nyárban 
töltött. Az idén sok klubtagunk töltött rövidebb- 
hosszabb időt tengeren túl.

Sajnos szomorú szívvel mondtunk örök búcsút 
Rónai Anninak, augusztus 22-én. Őszinte részvétünk 
férjének, Gyulának és családjuknak.
Augusztus első napján, a Migrant Infonnation Centre 
jóvoltából egy buszra való Knox-i lakosokat előnybe 
helyezve, ismertető kirándulásra vitt a helyi 
egészségügyi irodába, majd a Council munkálatairól 
kaptunk részletes ismertetőt. Ezek után még meg is 
vendégeltek bennünket a „Food Star” étteremben, 
ahol válogathattunk a gasztronómikus ételek sokasága 
között.
Augusztus 22-én tartottuk megemlékezésünket 
honalapító, első keresztény királyunkról, Szent 
Istvánról. Énekkarunk gyönyörű hazafias énekekkel 
szerepelt a már megszokott és kedvelt magyaros 
öltözetben, amit egy kis ünnepi beszéd tett 
ünnepélyesebbé, változatosabbá.
Klubunk örömmel látta vendégül -  ha rövid időre is 
-  Pető Gábor tisztelendő urat. Isten áldása kísérje 
munkáját. Mi, Ausztráliában élő magyarok áldjuk az 
Urat, hogy újra magyar lelkipásztort küldött közénk, a 
hazától messzire szakadt idősödő magyaroknak. A 
vér nem válik vízzé!

Teleki Ilonka.
Gratulálunk Teleki Ilonkának! Minden elismerést

és tiszteletet
megérdemel, amiért 

kitüntetésben 
részesült. Vicoria-i 
Állam elismerése ez 
a sok és fáradságos 
munkájáért, amit a 

magyal- 
közösségekért és az 
idős társadalomért 
végzett. További jó 
és eredményes
munkát kívánunk 
Ilonkának. Szerk. 
Mr.S.Bracks átadja 
a kitüntetést!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. Szeptember 17- 
én és 27-én tartják összejöveteleiket a szokásos 
helyen az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood 
Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7.

Mi örök ifjak hirdetjük, hogy a szeretet és a 
megértés, a testvéries gondviselés , az ami összetartja 
ki magyar közösségünket. Ezt éreztetjük a 
vendégeinkkel is, nem csak a tagokkal, - és ha egy

„éhes vándor” betéved hozzánk, az Ibolyánk főztje és 
mi a szíves vendéglátásunk gondoskodik arról, hogy 
otthon érezze magát.
Augusztus 2-án az RACV kiküldöttje tartott 
felvilágosító előadást a közlekedés örökké változó 
szabályairól. Figyelmeztető szavai az idősebb 
korosztálynak szólt, úgy a vezetés, mint a gyalogjárás 
terén. Köszönet jár a Vezetőségnek, hogy gondját 
viselik a tagoknak, még a Klub életen kívül is.
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Augusztus 9-én a CROWN Kaszinót látogatta meg a 
Klub. A kirándulás sikerrel járt, - jól kibeszélgettük 
magunkat, - és együtt éreztünk a pár dollár 
veszteseivel, és azokkal is akiknek sikerült egy-két 
dollárt nyerni. A lényeg az volt, hogy együtt töltöttük 
el a napot.
Augusztus 16-án emlékeztünk meg Szent Istvánról. 
Elnökünk, Kocsis Margit méltatta Szent István 
államalapító érdemeit, röviden összefoglalva az ezer 
éves magyar történelmet. Elmondta a mai idők 
magyarságának legfőbb feladatát: - megtartani 
nemzetiségét, összefogó erejét, nyelvét és öntudatát. 
Emlékeztetett arra, hogy István király felajánlotta 
országát a Magyarok Nagyasszonyának, aki oltalmat 
adott országunknak történelmünk során. Ezt a 
gondolatot megerősítve énekelte a tagság a „Boldog 
asszony anyánk...” mindenki által jól ismert fohászt, 
remélve, hogy továbbra is oltalmazója lesz a mi árva 
népünknek.
Kis Klubunk vezetősége mindent megtesz, hogy 
mindenki otthon érezze magát társaságunkban. 
Megosztunk mi mindent, bánatot és örömet még az 
utolsó falatunkat is, hogy jól érezd magad velünk. Ha 
ez sikerül, a vezetőségünk érdeme és öröme. 
Mindenkit szeretettel várunk a Vezetőség nevében

Nagy József (Jocó)

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen 

Kedves Olvasóink,
Sajnos az Augusztus hónapja nagyon unalmas volt 
tagságunknak, tekintettel arra, hogy a Helyi hatóságok 
tatarozták termeinket, ezáltal nem tudtuk megtartani 
kellemes összejöveteleinket. Még a szokásos zenés 
vasárnapi ebédünket sem.
Vezetőségünk az időt kihasználva, öregek és betegek 
látogatásával, gyűlésekkel töltötték idejüket. A 
Victoria állam által rendezett St.István napi fogadáson 
is résztvettek. (lásd az ott készült képeket, 8&9 oldal) 
Szeptember, előreláthatólag mozgalmasabb lesz, és 
visszatérhetünk a megszokott programjainkhoz., 
melyekre mindenkit szeretettel várunk.
Szeptember végén lesz a Klub évi közgyűlése, aki a 
vezetőségi munkákban részt akar venni az minél 
előbb jelentse be szándékát a Klub irodájában, a 
szokott Klub-napokon. Mindenkit szeretettel 
üdvözlök, Árpi.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Mi történt a közelmúltban?....
Május 21-én, egy jól sikerült ebéddel egybekötött 
zenés délután után, a megszokott Klub összejövetelek 
következtek, ami mint mindig jó hangulatban teltek. 
Sokan már lázasan készültek a 12 napos túrára. Július 
19-én kora reggel indult buszunk egy kedves vidám 
társasággal. Egy kis rövid kávészünetet tartva ebédre 
már Holbrook-ba értünk. Itt már vezetőink jóvoltából 
finom igazi disznótoros ebédre kaptunk meghívást. 
Az ízletes hurka, kolbász és tepertő, Kató és Béla 
ízlése szerint készültek, de segítségükre voltak a 
Vezetőség tagjai is. Az ebéd mellé sütemények, üdítő 
italok és aki a bort szerette, ihatott azt is egy „kis” 
pohárkával. Ebéd után folytattuk utunkat, kisebb 
pihenőkkel, így délután öt órakor már Liverpoolban 
voltunk, ahol két éjszakát töltöttünk. Mind két este a 
helyi Klubban vacsoráztunk, ahol mindenki a saját 
szórakozását keresve, töltötte az idejét. (A poki gépek 
is használatban voltak) A két napot kihasználva, 
megnéztük Katoomb-át, a ma már nem működő 
bányát. Itt egy meredek kötélpályán mentünk le a 
bánya belsejébe, ahol a régi bányászati módot 
láthattuk, a megelevenített helyzetképekben. A 
környéken megnéztük a „Három Sister”-t, amely a 
természet által alkotott szikla sor, amely a legenda 
szerint kővé változott három szép lányt ábrázolnak. 
Mivel az idő nagyon kedvező volt, tisztán láthattuk az 
ezer méter magas Blue Mountain-t a távolban. Sajnos 
a Wentworth Falls, vízesését nem láthattuk az ott 
folytatott építkezések miatt.

Másnap városnézés volt Sydney-ben. 
Természetes megcsodáltuk az Opera-házat, de csak 
kívülről, mert nem lehet bemenni csak hivatalos 
alkalmakkor. A következő megálló Port Macquarie 
volt. Ott hét éjszakára egy szép lakosztályt foglalt el a 
társaság. Szombaton egy kis városnézés és bevásárlás 
volt a fő elfoglaltságunk, mivel itt már „önállóak” 
voltunk. Az ötödik napon Arakoon-ba mentünk, ahol 
egy nagyon régi, 1886-ban épült börtönt néztünk 
meg. A már használaton kívüli börtönben valamikor 
különböző nemzetiségű rabokat tartottak, még az első 
világháború idején is. A Hat Hed kilátó volt a 
következő látványosság, persze a fiatalabb 
résztvevőknek, akik fel tudtak menni megnézni az 
általuk megítélt gyönyörű tájakat, a látványos „Kék
hegységet”. A következő állomásunk Timbertown
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volt, a kis települést még 1822-ben az angol „convict- 
ok” alapították. Kis pöfögő vonattal végig mentünk a 
telepen. Körül sétáltuk a többi részét, megnéztük az 
akkori, szegényes körülmények között élő emberek 
szállásait. Régen csak igaállatokkal végezték a 
munkálatokat, a második világháború után a kis falu 
nagyon elszegényedett. Most inkább turizmusból és 
egy kis csokoládéüzemből él a település.

A következő hétfőn egy szép hajókirándulásra 
mentünk a Hasting folyón. A hajóból láttuk a 
delfineket, amelyek követték a hajónkat, fel-fel 
ugrálva a víz fölé, hogy jobban láthassuk őket. 
Megnéztük a kagyló-tenyésztő helyet is. Szerdán a 
St.Thomas templomba mentünk. A templom négy év 
alatt épült fel 1824 és 1828 között. Ezt a templomot 
is a „convict-ok” építették. Megtudtuk, hogy 365 ezer 
téglából, puszta-kézzel készült el a templom, mert 
nem volt nekik semmi szerszámuk. St.Thomas nem 
volt pap, de sokat tett a templom létrehozásáért, ezért 
nevezték el róla. A koala-korház volt a következő cél. 
Örömmel láttuk, hogy viselik gondjukat a sok kis 
szőrös Koala mackóknak.

Csütörtökön pihenésben és egy finom BBQ-ben 
volt részünk. A Hipik házaspár meghívására, terülj- 
terülj asztalkámat varázsoltak a „kirándulók” elé. Volt 
ott finom hús, saláta, sütemény és italok, mindenki 
nagy megelégedésére, és köszönetére.

Péntek reggel indult a busz Canberra felé, azzal a 
gondolattal, hogy a Magyar Konzulátus fogadja a 
csoportot. Sajnos a késés miatt ez nem sikerült, úgy 
hogy csak kívülről láthattuk a magyar közösséget 
képviselő házat. (Na majd ha legközelebb arra 
járunk!)

Szombaton megnéztük a régi parlamentet, szép 
és impozáns épület. A bennszülöttek még most is ott 
táboroznak előtte, - mondván, hogy az az ő 
parlamentjük. Az új parlamentben végigjártuk az alsó 
és a felsőház ülés-termeit. Innen a War Memorial-hoz 
mentünk, ahol az első és a második világháború 
emlék képei és tárgyai vannak kiállítva, szemléltető 
formában. Itt találkoztunk egy Attila nevű magyar 
fiúval, aki hét éves volt, amikor szülei ide jöttek 
Ausztráliába. Büszkén mondta, hogy a híres Lakatos 
Kálmán rokona. Jó volt még itt is találkozni magyar 
származású emberrel.

A sok szép látnivaló után, vasárnap reggel 
indultunk vissza Melboume-be. Délután öt óra felé 
érkeztünk meg, ahol már vártak szeretteink. Nem kell 
mondanom, hogy a sok szép élményt még napok után 
is meséltük.

Nagy-nagy köszönet jár a Hipik házaspárnak, az 
út megszervezéséért, valamit minden Vezetőségi 
tagnak, akik segítették őket. Reméljük, hogy még 
több ilyen felejthetetlen szép útra tudunk menni a 
jövőben is.

Még végezetül, - augusztus 6-án egy vidám, 
zenés délutánon a Klub tagsága a finom ebéd után a 
Székely zenekar szórakoztató zenéje mellett nagyon 
jól érezte magát. Mindenkinek jó egészséget kíván a 
vezetőség nevében F.I.
Egy két kép, emlékeztető az útra, a többi majd a jövő 
hónapi újságban! .......................

Test és fül gyertyázás; 
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
Ц

izom fájdalmak gyógyítása.
Hívásara házhoz is megyünk;

Hívja, d.e.10 és d.u.6 óra között a 
_____ (03) 9878 3663 telefonszámot.
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BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)

Megtörtént a Brimbanki Magyar Nyugdíjasok 
Klubjának a 2006-07 évi közgyűlése. 94 szavazó 
jelent meg az amúgy is népes, és jól működő Klub 
tagjai közül. A hivatalosan és rendben lezajlott gyűlés 
a Klub eredményes működését igazolja. A közösségi 
munka és az megértéssel, odaadással dolgozó tagság a 
Klub érdekeit nézve, egymásnak szereznek örömteli 
napokat. Ilyen hangulatban, és mindenki 
hozzájárulásával választották a vezetőséget, - akik 
vállalták a Klub ez és jövő évi vezetését, természetesen 
kérve a tagság támogatását, amit biztos vagyok benne, 
hogy meg is kapnak.
A megválasztott Vezetőség a 2006-2007 Klubévre;

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub új címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. 

Megbeszélés szerint ißüsägi óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F IT  Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben. (Sakk, kártya,stb...) 

DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK 

minden hónap második vasárnapján 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

MEGHÍVÓ
Szeptember utolsó szombatjára, 30-án 
TAVASZI CSALÁDI EST-re 

7:30-tól a Bocskai nagyteremben
123 St.Georges Rd. Nth.Fitzroy.
Belépő díj vacsorával $ 25.00

Új Hullám Zenekar
A jó hangulatát mindenki hozza magával.

Mindenkit szeretettel várunk.
Asztal foglalás Csutoros Csaba 9439 8300.

t Mélységes fijdilnmnul tudatjuk múdeakivtl,
aki ismerte és barátja volt Melbourne -t magyar

emigrációban. VARGA ERNŐ 82 éves korában 
2006 Augusztus 26-án visszaadta leikét terem tőjének 

Gyászolják jó  Ism erősei és В а л» !,
Madai Zsuzsa. Sándor, Luspai László, Miller Család, 
Pál Jánosjíőrtsztan László. Tóth Család.
Enka Ben ci. Lester Zsuzsa, Mendltk Család.
Eknlékr öl ekké éln i fo g K özo ttünk

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2006-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Szeptember 2-án) tartja, a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.
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A Magyar Köztársaság
meíbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 S t Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

________ Fax: (03) 9830 0952________

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV, 
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető:Solymossy Káknán;T el. (03)9690-3 781.
Melbourne! Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: irtfQ@mhtv.net; és
Fórum; www.ashtv . «et.aet;iR«ura.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK 
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Az 56’-os forradalom 
szabadságharc 50-ik évfordulójára az 
emlékzászló már készül, és ugyanúgy a 
csatalakozott szervezetek, egyesületek jelvényei is. 
(Erről a vezércikkben írtam) Aki még szeretne 
csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, és még nem 
értesült énről a mozgalomról, jelentkezhet a Kisújság 
szerkesztőségénél, - határidő szeptember 18.
A zászló az évforduló tiszteletére rendezvénysorozat 
megnyitásán lesz átadva és kiállítva, utána a Nemzeti 
Múzeum tulajdonába kerül, Victoria-i magyar 
emigráció méltó ajándéka.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au
MEGRENDELŐ LAP

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár

(Postai szállítással)
Név;........................................................

C ím :....................................................

................................. Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG
névre kiállítani.

http://www.3ZZZ.com.au

